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"Neste pedaço do mundo, em

rnhum� sedução, o nosso povo
demonstrar que ainda é posslvel
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a poucos iaS,. o erro xna as superstições, IZ uma iga IS- I
escreveu para a União Jornalisti- ereta, mas fiz...

_ I
nBrasileira: E,seosr.JoséAmerico ficario SR JOSE' AMERICO Dr fulv·lo Aducd«o que vai por estas linhas não I <eleito» será o «para-raios» de.· •

•

é com o intuito de menospresar todos os acontecimentos desagra- : Para Tubarão seguiu, ôntem, o
a indiscutivel personalidade do daveis que acontecerem...

N &;GO N 1 DO P
, o sr. dr. Fulvio Aducci,

autor de "Bagaceira», mas sim, O povo brasileiro é muito su- I IMil'. ARANA Ao que fomos informados o
,

pare demonstrar aos leitores co- persticioso. Usa figas, bentinhos, ilustre procer dissidente do Par-
mo se Iigam e desligam as ami-}« pés de cabra », saquinhos de tido Republicano Catarinense, foi
zades políticas. mandinga, orações de S. Cipria-, Dedaracões do iernalista Petrarcha (aliado ao ali, a chamado do sr. dr. Otto
Lembro-me que, no tempo em no»... u� � Fuerschuete, afim de ser assenta-

que o sr. José An.ericc era minis- Aqui, por exemplo, na nossa da a campanha em pról da can-

iro da Viação e, por conseguinte, capital, o azar do ....homem já se "DIAR10 DA N01TI=" de Sa-o Paulo didatura Armando de Sales, a ser

inimigo de seu atual amigo, sr. I fez sentir. E veio direito ao pes-I I I L iniciada nos municipios sulinos do
Lima Cavalcanti, uma ocasião

I
soal da imprensa. Kjl"JU#t®.:;,k'D------------ Estado.

q_ue, po�' certo já"Jugiu da men1__.0- .

O POVO�3, convencio�al perrc- I
na do llusll.'e governador do Leao pista, preclsamen.te no dia do con-I

S-. P I 11 O "DIARTO I
. -<li 1 d 1

t di
. -

t b Choque de veiculos
do Norte, tive oportunidade de clave cáe no berço com quarenta

ao au S', -. �:

I'
Dlmil.eO nllme�o O guem em ISP?SIçaO para ra a- Sábado, compareceu á Policia ci-

.

t 'de
-

ôb 1 Iéb O�T .

d d h
. DA �OITb publicou a seguiu- Parana lhar, sob a ternvel ameara. vil o chauffeur Arquimino Gonça'»

OUVIr c�r as �n.sl raçoes so re (e e re. rm a e, a m.�Is te re ortaeern:
•

ves com ní a d
-

10 h
D < candidato oficial do povo », ele uma semana espera um aVIa0 "pP '"

S-PI'
. u IC n o que, as oras.

E di d d d '1 P AI
. .ncontra-se em I._ ao au o o AI" d t t d Um patriota quando gu�ava o auto- onibus da

, para gau 10 a ver a e, es- que o eve a orto egre. P h C II d li 'd 1
- las, en Te

.

o os os nossos Empresa Límoense, ao passar no
_ id

- .

1 P
-

f I AI' sr. etrarc a a a o, diretor o h a úbli h Qual essa ameaça i' IS d L'
-

s'_'� consi eraçoes,. mais tare e �m-. ara na� a ar no tino, que. "DIARIO D.A NOITE" de Curi- om�n,s pu IC�S, _

a um que o
-

. aco os rmoes encontrou-se com

phadas, foram editadas por jor- Lambem ca:u de cama.x : ib '

1 f
Parana tem obrigação de comba- -A destruição da Patria

Bra-I
um auto da Base de Avíção Naval.

nais de s. s. Eis alguns trechos I. LI a, que e tam )e�n um ervoro- i ter: é o inimigo numero 1 do sileira, A desordem empolgando a que vinha têm sentido contrário,
d t d d d L A I d d O Brasil

tendo o chautteur do auto oficial
da nossa palestra: .

iR\ I A NTr ft A '�o � e� o,
a�J�n .1 aura rrnan-

nosso Estado, sr. José Americo tu o e a to os. rasi transfor- feito o desvio com tanta ímpertcía
-O sr. José Americo (Ainda U r4 Ll

.

� rt'J_� o

O
e M es

1 Ivelr�.. i de AIILe�da. - mado em Espanha. locasionando um choque da parte
não sabia porque, fiz uma figa)

BAl U
�

DI'
. nosso. COlega e lmp�e_?sa, II Todo bom paranaense tem con- O general Flôres da Cunha vem trazera do auto com a do

,.

oníbus,

dá "peso». Isto está comprova-do I,
• .

��t. Ri
[' dllltlllClO haIlllgO d� I?ene�alt ...�lodres tas a ajustar com êle. Foi o sr. sofrendo os maiores vexames es-I resultan�o a. fratura �o. braço de

!li'! ti Jz>'l a un a que VIaJOU on em a I
., . um marínheíro que viajava no au-

por grande quantidade de Iátos : • . _ _
i.'

'
-

José Americo que mandou levar, toícamente, por que e um .patno- to da Aviação Naval.
decisivos. Quando menino c delX!U-a as fdeu-as do quel� capital paranaense� em

com-I' do Paraná para a Paraíba os tri- ta. O general da democracia com- -------

-Melzinho », como o apelida�am-I P. R. C. panhia do l?rofessor En.�as Mar- lhos da Estrada de Ferro de Gua- preende o perigo e ofereceu a ou- Beueão papal
(" seus colegas de escola, foi culpa> A nossa reportag!;!� polttíca, ten.:. ques.' quel tlVem�s �Ca3IaO

1de, e�l- ,rapuava, que tanto lutáramos pa- tra face, para que nela batam os I VATICANO,12-0 Papa ahen-
do de um incendio no editicio do se encontrado h�Je pela manha trevistar �go apos a sua c negar a ! ra consezuir com os

' carcomidos". soldados de Cesar. O governador I çoou, optem,
mais de cem pessôas,

.

Academic
. com o chefe do Partido Republíca- a esta capital, abordado pela re- F

.

AI
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d
. a' h b '

d fl t
.

15 1"do col.eglO ca em:c�, vem para no Catarinense em Jaraguá sr. jor- orla em do "DIAHIO DA NOI- _01 e e qu� or enou a .eqUIpara- g uc o sa e, que apos a e agr.a- en �e as·quaIs re IglOsas espa-
o ReCIfe estudar dIreIto e hospe- nalista Artur Mueler, interrogou-o tE" g

d I N b L I çao de tanJas portuanas entre ção do primeiro tiro, será impossi- nhólas.

dou-se em casa de d. Felicia de sobre a sua atitudes, tendo aquele .'
ec arou-ne::;, so re o a ua Paranaguá e Antonia, desorgani- vel deter a mais sangrenta das

Queiroz.' Logo depois de sua che- nosso brilhante colega de imprensa ��vIment� de tropa� que se v:- zando o controle ecohomico ha luLas fraticidas que nossa historia Conferencia
h

'

d declarado que, em virtude das gra- nÍlca nos Estados suhnos do palZ I' b I 'd F AI reO" La miui t
•

IGada, essa sen ora caIU e uma
ves desinteligencias havidas entre os e ainda sôbre a sucessão presi-

ustres esta e eCI o'. OI e: .quem ",IS.
. .

S erl3

escada, fraturando o cranec. proceres do seu partido, resolveu d.
. '. desbraçou quatro mIl famlhas de

.

Eu que fUI ao RIO Gra.nde, que RIO, 12 - O coronel Benicio
Bacharelando-se, foi nomeado procurar hoje o dr. Nerêu Ramos,

eUCIa o seguwle. ferroviarios, com a famosa que§.- VI pessoalmente a enormIdade do da Silva, respondendo pelo expe·

promotor publico de Campina a quem hipotecará a sua solidarie- --A camp�nh� politica pr�se- tão tarifaria. De passagem agora' perigo, que convivo com as clas- diente do Ministério da Guerra,
Grande. Na primeira sessão do

dade.
gue. sem a _V1Yac;dade 5fue as slm-[ por Ponta Grossa, tive ocasiã9/ ses pobres, estou desolado �om o teve. ôntem uma demorada confe-

Jllry ruiu a cumieira do této da patIas geraiS pro-candIdatura. Ar- t de interpelar um prestigioso "lea- fa�� dos �o�ens responsave�s, �as renCIa com o sr. José Carlos de
sala ... E assim lJor deante. No mando Sales lhe e�prestanam, der" ferroviario, sr. Verissimo de

t
maIS braSIleIras, ?OS depo�ItaflOS Il\facedo Soares, Minislro da Jus-

interior da Paraíba ninguem tem Explosão num em face da.s apr�e.nsoes gerad�s Mélo, que me disse: - Após tan-' d? b?m s�nso. Il�cIOnal c?pIarem a

I tIça,
nada transpirando.

coragem de lêr a «Bagaceira». pelas medIdas mIhtares. _Os �I- tos anos de sofrimento, vamos I dISphcen?Ia blbhca de PIlatos.To- -

•

A "Bagaceira» é tido como sim- destro;er Ihares de soldados enLrmchelra- ter, emfim, o direIto de nós vin-
I dos preCIsam compr:ender que o 10 sr. Ba!ma eleito

bolo de azar, pelo fáto de haver, il dos no .Sul,. os acantonament�s gar do sr. José Americo". I sang�e_derramado caIrá como uma [ _ preSidente
num desastre ferroviario, falecido

I LIMA, 12-Registrou-se uma extraordman_?s de ��ages, _ImbI- ,maldlçao sob.re as cabeças dos que SAO PAULO, 12 - Na sessão

tl?1� familia inte�ra, cujo chefe violenta e-:cplosão na� caldeiras de �ub.a, Tu?arao, Flonanopohs, Jo- O maior crime poli- [pensam desmteressar-se da luta da Asse:nbl�a_ Legislativa proce-

VIajaVa lendJ o lIvro cabuloso. um destrOIer da mannha de guer- mVIle, RIO Caçador, esLao repre- tico do seculo prov<:cada. • deu-s: a .elmçao ?a Mesa.
-Outras desgraças acontece-I ra, resultando a morte de três s:ntado a c<:nte�to da truculen- Apelo aos paulistas

.

FOI eleIto preSIdente o sr. Ren-
ram com algunf' leitores do livro marinheiros e ferimentos em mui- CIa, sua funçao �lstonc.a de favo- -Se tivesse autoridade, apela- rIque Bayma.

..

I I -E a ocupação militar?
sinistro, inclusive o suicidio da tos outros. re�er a compressao e eItora . ria ao patriciado paub.sta, recor-

-----------------

-E' o maior crime politico des- ViaJ·em do
.

4-

se�orita Stelia Cavalcanti, em
�

Afora ísso, nem póde haver du-
te seculo. reria ao coração generoso das da- IIh,erven-

cuio quarto ta pblicia encontrou CeI. Pessoa vida das preferencias do Paraná S t C t
. mas piedosas-sempre dispostas tor Mato-grossense

1 d r C I t- I d d S- P I
Paraná e an a a arma, nos-

b'
. PONTA PORA'�m exemp ar. o flvlhro azarento, ava can I

f PAe
o exl-gdoverna or e ao aulo, sa infeliz nhenania, sofrem os

a coopedr�r nas o. rasf socladls lme-
.

, 12 - Chegou
lIdo apenas CInco o as.. seu a o con?regaran:-s.e os e e-

azares de uma otmpação ue es-
nos m lspenSaVeIS, aze� 0-_hes aqui o interventor sr. Arí Pires,

-Passando um v a P, o r por 1 Chegado pelo ASPIRANTE mentos de n:aIOr presLlgIO, co�o tá levando a miseria e o desaso- co.m:r:reender .que se lhes. I.mpoe a que foi reéebido com grandes ma-

«Abrolhos», em aguas baIanas. O, NASCIMENTO, está desde ante-los srs. Manns Camargo, Eneas A

a ma a'- •.•.

I
mlssao de eVItar o mortlcmIO tre- nifestações.

,� ..,

Ab' . I L
- <.. ' • -: cego u rebIao nqmsslma. d

-

«Graf Zepe�lm» deIXOU Cair so re onteIll nesta capit'al, o s�. tenente- Marques, vo e�o. uO aI esta_o i O govêrno riquisitou todos os
men o, a propag�çao da peste,da

o seu conve� �ma cesta com dO-I coronel Francisco Pessoa Caval-' tres setores dommados: o el.eI-' "wagons" ferroviarios. Mantem-I desordem. Reulllssemo-nosA todos
ces p, cOlllestIVeIS. _. canti, recem-nomeado comandante torado conservador, o mundo lll-. á d' poso

-

ha d
. A os homens e mulheres de boa von- BOINAS, CARAPUÇAS DE

Várias pessoas correram para

1
da 10a. C.R., nesta capital. telectual e as classes laboriosas. I Z� cereI:is a I���:ecem n�:sestr::;�:�' tade, recorressemos ao bom seuo I FELTRO E LANS EM NOVE-

aparar a cesta, tendo ficado ma- '-_ --

---

I D" tP ,

d b�' de cada soldado e talvez salvas-I
LOS DAS AFAMADAS MAR-

.'

I;
Ianamen e, na pIra as am1-, -

.

c�uc�do o Jor�ahsta. Porto da ções politicas, ueimam-se cente-
semos o paIS da ca.tastrofe prepa- CAS DA CIA. UNIAO FABRIL

SIlveIra, que fOI medIcado ·a bor-I AI'�o Integralelsta Bras.ID ·Ira nas de contos de réis. rada pelo sr: GetulIo Vargas. T�l- CASA "O PARAIZO"
do!, . �u I � Felizmenle os rapazes do Exér- vez o preSIdente da Re�ubh�a
-Na BaI�,. durante a est�dla I ; I PI.ovillcia de Smuta Catai-iDa-Chefia cito que para lá foram enviados, compreendesse que lhe .sera maIS Fóra de perigo o sr.

da su.a comItl,:a, f?ram mUltos
M

- -

I de Flo::rianopolis constituem um pleiade de idealis- suave sUl?ortar o ostraCIsmo qu.e _t\mel·ieano
os aCIdentes, mcluslv: atropela- UIcipa

tas sinceros e bons patriotas. Gen- o_aterrorIza, em v�z da .persegm- SÃO PAULO, 12 - Teve la-
mentos por aut.omovels e patas C V C C a ç ã o te limpa, gente bôa, civicamente çao, por toda a e:�stenc,I,a dos es- gar, ôntem, um novo exame nos
de ca-;alo no �Ia da chega.da! O n

saudavel, incapaz de assesorar a pectros d� sm.��a�_ ferimenLos do sr. Alberto Ame-

-:-Em A_1agoas, quando o s;'. Convoco ob"iga!oriamen'e as compan heirmj blusas VH' prática de uma infamia. Mas, na As declaraeões do ricano.
Jose Amenco e�trava no PalacIO àl's e plinionos ín5critos neb!!? n- unicipio a compQrl2Cer�m

guerra, como na guerra ... Ainda Ilninistro da Guerra O estado de saúde do direlor
<do Governo, apos _o d:sembar�ue, na éàe (T unic pai â Fr� çr, 15 àe ("ovembro, afloõl àe recebe'

mesmo o patriotismo de Osvaldo do "CORREIO PAULISTANO"
1 t t rl2m ins�rvçõl"", sôbre a recl!pção qu' 512 fará ao nossa f' eflZ

-

-=-Ontem, lí, desolado, as de- ,

.i.lOUV� um c�r O-CI�CUI o na Il1S-
NGc:ic'nol, em suo proxima vis ta a "sta fopítal, no àla 22 ào Cordeiro de Faria, Falconiere da e animador, estando fóra de perigo.

talaç�o �letrIca, fIcando todo o mês c:arrentlZ. Cunha, coronel Zenobio, Nelson
clarações que o sr. ministro da

PalacIO as escuras! R partir ào àia 13 até o'ô a lF1, toàos 05 cnnvocaeos
II de Mélo, Tasso Tinoco e outros

Guerra fez ao seu jornal, afir- Agora é que temos a prova de
Aev rão 'H"<;IZ aprlZsl!.t;'aàJ, IZ 05 qulZ 60 o fizlZrlZm, slZrão ç,u· mando que não ha tropas nas que a historia de armamento dos
nià05 a fo 'ma disci;-llinar. O expeàllZnte será àos 1" hc..rc5 -que selvem no E. M. das F. trincheiras do sul. Fiquei triste, provisorios gaúchos era uma bale-
eo àiante àlariamellte. O. - não foi bastante para evi-

porque até então não acreditava la, um "conto da carochinha" ma-Rnauê p lo Bra<;il tal' as anormalidades decorrentes
E'polis, J2-·7-·1,:)37, V àa Era InllZgralista. do fáto. que um titular brasileiro, com quiavelieo para agravar o amôr

graves responsabilidades, pudesse proprio do Exercito. Felizmente
falar ao povo de tal forma, ten- todos os militares sabem que a�
tando obscurecer a realidade in- tropas estão no sul e quem lhefi
contestavel. fala verdade."

que a violência e

há de modelar uma

alcançar o bem.

a tirania não exercem

perfeita democracia
estar coletivo sem

ne

e

a to-
•

Democratica��-.pag. 93)

E
usar

Essas coincidencias relatadas

pelos jornais do sr. Lima são,
pura e simplesmente, «ferozes ...
Não quero crêr nas qualidades
-(, pesarosas» do escritor-candidato II'da Convenção conveniente, mas ...
confesso que, apesar de avêsso :.:._-••••-••••••-._-....-

.......
-

....-.-...-_-iii-_.--.-.-...iiiiiii•••_-iiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiii:

f mlD' fr RD050 1l'HIOR
eh f n unicipal

As indústrias reduziram a pro
dução, o comércio não compra
cQm mêdo das requisições, nin-
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Adolar Schwarz-

•

Consultorio e residencia-ri'tees. 15 de Novembro, 13

Telefone, 1.584 ,

Consuttas---Des 8 às 11 e das I 4 às 16 horas

.....- --------------�-

B d' Credito, -

anco ,! ----.----
• AgP- uma farrnacia bem afre-Popu lar
r, .nta qnezada, n'um bom pontocola de ..... _..

da linha férrea São rran-
Catar: a 'cisco.

r Para mais informações
(Soe. Coop. Resp. Ltda.i nesta redação.

ALUGA--SE, o conforta
vel prédio de residencia
á Rua Spivack, no dis-

136:700$00(1 trito de "João Pessõa-.
56.424$498 A' tratar no Banco Agri

cola. Rua Trajano n. 16
RECEBE DEP�SITOS .iesta capital.

Endereço Telegr.: DOLAR - C�ixa Postal, 32
I

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARlr\A
AGENCIA DA

Sociedade de Navegação:Paraná- Santa Catarina
Limitada.,-Rio
Companhia Salinas Perynas=-Rio
Príng Torres & Cia. Limitada -Rio

I Vandenhrand & Cia.-Santn<-;
Viazens dirétas para RIO DF JAr>..wl�O: POSr1-

� �
n

an l i, e S(ul. i . i'(' - 'f :5/{.'lrqW? ;

de. �':(!recl/), Evú'. Per,/;
.'

aodos, ii; -i rdR' :.

I. ra S,c..;-J juS: hietes-moror 'Pi, atininga, Saturno e Braz
1

Cubas.
Encarrega·se de classihcação, ff)pd'çãlJ e EMBARQUE de
·tpdas as especies de madeu a- <erradas, benehciadas e em

toros etc, c-reais fé mercadorias em geral, pára qualquer
•

porto do Norte ou do Sul do Pak bem como parÔ. O Exterior
�cebe cargas de importação. do País ou do Ex

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

SErVIçO GARANTIDO E RAPIDO

Preçoq -nodicQS
�------------�._.---�----��

j Dr. Osvaldo Silva S2bac'k
I ADVOGADQ
I Cons. Mafra, 33

I Fone - 1. 191

.�����-�����I

Ir'Dr� Alfredo P. de Araujo
, 'MEDlc:;O

Especialista em molestias de creanças, nervosas,

impaludismo e molestias da pele
,

Tratamento ao ernpaludisrno e das moléstias da pe·
le e nervosas pela Autonemothempta

Rua TraJanon. 16
CEdI Iicio proprio)

,

e-

Capital
Re�erva

PAI5AHDO 05

SEGUINTES IURúS:

.cic Limitada 5'[. aja
, Cle. Aviscl-revíoõ]. ala
Prazo Fixo t_8·1. ala

ALUGA-SE
quartos para casal.

wform::tções pelo ío ne n

• Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Za.feiras 11,50 horas 2a.-feiras 10 horas
4a.·felras 8'50» 4a.-feiras 10 »

Sa.-feiras 11.50 « 5a.-feiras 20 »

6a feiras 8,40 » 5a.-feiras 20 »

Para o SUl
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 7,30 horas
2a.·feiras 12,50 horas Za-feiras 11 »

4a.-feiras 8,50 horas 4a.-feiras 7,30 »

5a.-feiras 12,50 horas 5a.-feiras 11 »

A mala postal para a Europa fecha:
na Agencia 5a. feira ás 9 horas

1IDrl4B14.1I O h-_._--,_ no Correio Sa. feira ás I oras

Para mais informações procurem os Agentes
Carlos Hoepcke S.,A.

td)- Secção de maquinas..�----..--------�--

� W� �--�-.�-�___.��__�__�__��

CORREIO
SANTIAGO

BUENO;; AIRES PASSAGEI�OS

I
"

I QUinta-feira
---

15 DE JULHO

•

H ���':XtJJMUE������_��riji

� I
� Apolices Consolidadas do Estado de Minas

�
�

({ Divida FUlldada do Estado de S. Paulo
�

�
« Obras do Porto de Pernambuco. k

� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÚES �
� NO BANCO DE CREDITO FIOPULAR E AGRI- rl�l� '.,

Fit�
COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA- �� lANO N. 16.

��

��ir.õiii..,r.;-...... r;;-

�tI�IiI���� ���EõiiiIiW�II5IrA1ilt.�..*....�* --.." ....-..u�!fIr;• ..-..�."'''''' _L.�. -.._"""""", ...

.�� . • O�� ;'.G�D••�•.•
a •

':L1NI-fA OE:
: t:en�inhão e Omnibus :lo •

IIC, Leão, da Serra o
I 1= Ernpreza .de Transporte de Passa, I
• gelr ... s e Encomendas •
a e
� Entre Concordía e Marcelino Ramos O
O G

IDEM
COMBINAÇÃO COM A LINHA DE CAXIAS

_,� de OQTIGARA & GENERALLI �
" Passará a funcionar, do dia 10. de Ou. �
e trubro em diante •
G DIARIA�ENTE, saindo de Coucordia ás 7 horas.
• da manhã, regressando ás 4 da tarde G
O Para laciliter a boa marcha d.i Empre'la. scrá colocada em G
.. cada povoado uma agencia para vendas ele passflgens, como e
� abaixo descriminamos: O
a Concordia:-bcritório Mosele •
e Suruvl-r-Casa Comercial Boscatto e
15 Tamanduá-Casa Comorcial Julio Schn •
I. Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco G
ie Barra do Veado-Caaa Cúmercia) de Irmãos Poy ,�
ig Bela Vista-Boteqwm ROEse G
:_ Vila} Rica-Casa Comercial Mazuti g
I� Marcelino Ramos-Escritóri') Mosele •
'� �
e Preços: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 �
I: IDA E VOLTA 25$000 =it Empreza DALLA COSfA o� �'r� t, �.

� N. B. E'll caso de temporais ou de estradas em máu •
t' G estado, as passagens terão o acrescimo de 20 o �

G �
••••• • •

I

I
I
1

'

,

I
I

I

Para o Norte

c' er/eay�
� {_'

\ ,

BOONEKAMP �t
,

o MELHOR
AF»E�ITIVO
TONICO

ESTOMACAL

•

lInda :=a:3:: I-
de ser su,a ps-Igando apenas

5$000 10$00� ou 20$000 Ipor mas na

Empresa Construtora
Universal Ltda.

Matriz: - LIBERO BADARO'. 103 107

s. PAULO

Os melhores preces
Ao alcance de todos

INSCREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO
PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL

Sr. Albano de Souza Lnclo

RUA FELiPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

('i

�----=------------------:.../---�----------------- ..;....__� A�l"ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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c e

Seoção ela
FAZBNDAS:

Fazendas naclenaes e extrange'ras �ara terno. FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benerjclar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para censtrucções: Machinas para offiéinás mechanícas
Tapetes e trilhos Címente-terrc em barras, ferragens para portas �\1achinas para lacelrss
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: ;' ados,:
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Fosões e Camas Locorneveis, Motores de esplosão, /\1otüles e ....
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar-falhe- electricos
'3abonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: Lo J

:-
\I<;olchoados e Colehas Louça sanitária - banheiras mancaes, correias de couro e lona f

,

Qortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)leos e graxas lubrificantes �
roalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos as fins Autemoveis e. Caminhões FORD P -ças, qLCeS-

'

Sapatos, chinelIos, meias Productos chimicos e pharmaceutícos sorios, serviço mechanico
� Dept)sitarios dos afamados Conservas nacional e éxtrangeiras Pneumáticos e camaras de ar OrOeVER �

� Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
a ��preza �aci0nal de I�-a-v-e-g-a�ç-a--o�'-'·-��o-e-�p�c-k-.-_e�"----v-a--p�o�r-e-s�-"-C-a-r-!Hoepcke" "Anna"e Max" �

- Fabrica de Pontas "Rite r\/laria" - Fabrica de Gelo dRita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
_Jf

i����
•

o 'li
.�.A.VAV�V.D6..��Cli ����-"��.6...�ÂVAVÂ.VA'q.

Filiaes
\

A Gazeta
Médicos
Dr. Artur Pereira

e Oliveira
CUnlc:a métllca de crtsn

ças e adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente 'das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

Rõ' i.'ência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

1ratatnento moderno das
mo/estias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinte. 13
1 eleione, 1595

Res. Hotel Oloria-Fone 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs.

�
-----------

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospítal

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)

I
�

Blurnenau -- ..JcoinviUe Sao FrancisCCD - Laguna -

Mostruari0 FOerrnanernte em Cruzeiro EJe Sul

Secção de Secçiio de

Msrtrtz:
arrl:

Indica:

I Dr. Arminio
Tavares

MEOICO-ESPECIA LISTA

Ouvido - Nariz - Cor

gania - Pescoço
Consultas das 10 ás 12-

I das 16 ás 18

I
Consultório: Rua João
Pinto, 7--- Te!. 1456

I'I' Res. Rua Bocayuva, 1 J 4

ITe!. 1317

---'II
I Dr. Ric�rdo I \Gottsrnann

Ex -chefe da clinics do Hospi
tal de Nümberg, (P.IJressm
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especlalisla em: c'rurgla

geral
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças 0as senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plástica

CONSULTORIO·--Rua Tra
ano N. l ê das 10 ás 12 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285 ç

RESIDENCI�- �ua Este-f
ILves junior N. 26

ITELEF. 1.131

Advogados
I Dr. Pedro da Meura Ferro I

Atende na Maternidade
até ás - 8 112 da manhã
e á tarde -- Consultorio.
ANITA GARIBALDI, 49

Advogado

I RUci Trajano, rr I sobrado

1
__

TelePhone rr 1548
__

1
-

Jockey Club ROrianopolis IO mais elagante centro de diversões íamí
liares.

Luxo, seriedade, conforto e distinção.
Fsplendldo serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações mo

dernissimas.
que limpa, conserva e rejuvenesce a cutls, e que tira

as sardas, espinhas, cravos, rugas e demais

RUA TRAJ \NO, l O-c-sobrado --nos altos da II
impurezas da péle

Sorveteria (jloria
A' venda nesta praça

�-�----�------�--------__�tl� __

FL.O OL.I.NO·

Espelho5
Só os fabrícados em joinville pela única fabrica,

do E S T A D O

PEÇAM PREÇOS-C A S A PIEPER
Rua 15 de Novembro n. 366 JOINVILLE

------------�-
---

[
�

I
N O Estreito Ponta do Leal �

1 �
� EI I L H E. T E S �� Federal e Santa Catarlna �
� �
� NOS CLI\.SSICOS ENVELOPES FECHADOS �
� .�

�
.������ --���i&f�

, Dr

Formado no Brasil
Alemanha

Clinica geral e prothese da
Boca

Extração sem dor. por
these e pontes em todos
os sistemas conhecidos .

Tratamento das moles-
tias da Boca.

CONSUL10RIO:
�ua Trajano n: /7

(sobrado)
Telefone: 724 (manual)

HORAS MARCADAS

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 à
Cirurgião

dentista
Dr. H. Gg. Sippel

Aderbal
da Silva

:_:J\dvogado
�ua Cons. Mafra, 10 (sob.

Fones 1631 p. 1 290

R.

A-· M I
coacto 0"'1
.

rerra tem seu escrip-

tÓJ ío de advogacía á rua

Visconoe de Ouro Preto

n. 7{). - Phü'IP' 1277.-

I -,
- •••••a••••

Caíx 1 POStal, 110. .' �

� Companhia "Altlança da :
I VE.NDE.�E uma ,.casa no di�·1 Bahia" u
I tnto «Jr>ao Pessoa», Estrel-. II

io, á rua do Nestor no. 4,2 • E
'

B HIA g
co� 2 quartos,. salas de visitae. FUNuADA EM 1870 S 'DE r�

, e
la�tar � COZInha.

. • D
Otimas Instalações. No aprasll" t eguros Terrestres e Maritimos �

vel recanto �a Ponta do Lea- _ �:::
P I T t J � CAPITAL REALIZADO g.OOO:�OIJ;?)OOO �

�
reço especla. ra ar com ooã ., ';O.OOO:r..,OO$OúO �

-, Alves, no Canto do Estreito. � RESERVAS MAIS DE J

'

I
� BENS DE RAIZ (prédios e

terrenos) 15.503:893$549
PROPRIEDADE3 IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS
EM 1936

-

2.933.949: 1 84$89<7
RECEITA EM 193 21.421 :545$220 �.

SINISTROS PAOOS EM 1936 4.737:405$660

Advogados
Desembargador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal
FPOLIS.

'__Rua Trajano n. 2j

I��������������.

QUEREISII Ap,entes, SubaAgantes., Reguladores d e A
em todos o. Estadol �o Brasil, I I l I I I

principais praças astrangalras.
a

fi Agente5 em Ptcrtanopotis: ii
G a

I Campos Lobo & Cía. li
! Rua Conlelhlro M'fr', 35 (&obr�do) Caixa PC8ta119. :
:. '�--TELEFONE N. 1.083

---- - .

•
; END. TELEGRAFICO ALLIAlvÇA •

: Escritoríos em Laguna e ltajahl :
• SeB-AGENTES EM BLUMENAU E LA.GES ..
• O
·.G -- .,iJO

as

na

o cutis limpa e sadia?
Usae r. afamado

CREME VITAMINOSO

P R O C U 1J O L Nr. 1

\.ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZErA-Florianopoli�, 21-7-1937 5

�, .. ����S';��������������,e�ea�.G�e&�������q���ÂVà\;2�����

�é S TRÊS IRMÃOS�
� P,A L A C fo O S S E O A S, �
� · que é o orgulho do povo de Florianopolis i
� Grande abatimento no mês de julho em todos �
� •. os artigos de inver no e meia estação �
� . �
�J11�.� Novidades recebidas para a estação, TAFETA' CLOQUE', �Aga,salhos de inverno �

CLOQUE' JACQUARD, PEAU O'ANGE BRODE' ESCOSSES
�� 1 indo.s CASACOS DE PELES, curtos e 3(4, REN<\RDS AR· DE LÃ para vestidos e o stum is, Lãs para vestidos e man- �

: GENTE' da Sibéria, PELES MARRON Alaska, legitunas eaux de todas as côres, artigos' superiores e finissimos por :
� .
� e de reconhecida durabilidade e garantia preços ao alcance de todos.

I�1
�� Assombroso e incomparável stock de SEDL\S • CASEMIRAS artigo nacional e estranjeiro �
� nas mais bélas estanpas com dese-

"

de padrões modernissimos, última palavra �
I}: nhos irrepreensiveis. no gênero, satisfazendo ambos os sexos. �
� �
�

�

Imensurável partida de liNHOS BELGAS, CAPAS IMPREMEA'VEIS DE BORRACHA, �
� de afamadas marcas e insuperável qualida- para homens e senhoras, de diversos !ipo., �
� o.

�

c

de. Lote Rs. 1 :600$000. novidade absoluta, verdadeiro sucessó. �

� 'Tuffí
.

Am in & I�mlr(�fôI5 R. FELI::E�c�.r;::Er-;;,:õ 1�:OI I
� "iJJ. . _

j F L O R I A N ,O P O L I S �
O�����l���:��,,�,��'\���.,.��-v.���l��,�!f������K��ee�����������������A���C$

,IG�.;Ge dj toM�� t U (1 P r :·��:;�I�:�::�::::: IF:",;, , :I�:��;:r
G � gaucha
: E' INCONTE<TAVELMENTE U\1 DOS MI\IORES CLunES DO'_: SOR-

PO:�TO hLEGRE, 11
.'

TEIOS DO BRASIL. 50' EM PRE'\1I0S FORA�A DESTRIBUI'""'OS A' MA.IS (BAND)-Um vespertino lecal

DE MIL DUZENTOS CONTOS (1 .200:0úO$000), EXIGINDo APENAS PA-
condena a atitude da Assembléa

RA CADA SORTEIO 1$000 RS. E' FANTASTICO ... , PROCURE�v1 HOJE Legislativa, por te! anulado o

MESMO A NOSSA SE'DE PA.RA OBTER UMA CADERNETA, PARA
ato do govêrno, que se refere á

PODER CONC:ORRER COM OS SORTEIOS DE 4 E a DE CADA creação dos Institutos de Produ-

MEZ. ção. Lança á responsabilidade
da desorganização que tàl medi
da possa causar no comercio do
Estaào, aos dissidentes do Par
tido Liberal e frente··unistas.
O� servidores do sr. Getulio Var

gas, diz o jornal, procuram dar
um golpe na economia riogran
dense, porém, o govêrno gaúcho
não desamparará os comercian
tes � trabalhadores.

Clube dos Functo

G
nanes Pubtlcos Ci-

G
vis de ?anta

• -.' Catarina
.

G Rua Visconde de Ouro Preto N· 13 � CAIXA BENEFICENTE II
E um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" -

JOínVi_IIe.11...� � Comunico aos Srs. sacias deste �--�--iiliiiiiiiii��iiliiiiiiiiiiíiiiiiliiiiiliiiiiiiii_i�iiliiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiíiiiiiliiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiâiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJ
• fi Clube, que a Diretoria, devida- "Angú" entre Dr. Pedro da Moura Ferro

•••••••--------G.--------.�,eGGe.� mente autorisada pelo Conselho autoridades Advogado
I Diretor, resolveu suspender por

I
noventa (90) dias o pagamento da
joia rara os Associados q�e se S. PAULO, 11 (Band) --OCo(�

I inscreverem na CAIXA BtNE- reu ontem.no municipio de Cotia,
FICENTE, bem como, reduzir um incidente entre os vereadores O assass ina
para cinco mil réis (5$000)a taxa da Camua Municipal local.tendo

..

de �ada chamada p�r ocasião do sido o presidente agredido a socos, to docoronel
falecImento do Associado. enquanto o prefeito travou luta ._

Outras informações serão for� corporal, quando se dirigia para AgU Ia r·
necidas em nossa séde social à o edificio do congresso, com um

Rua Conselheir? Mafra·�. 2 (2' cunhado do delegado de policia. NATAL, I 1 (Band) -Sabe
andar), no seguinte expediente: 9 O fato prende-se a desenten- se, agora, que ° assassino do ceI.
ás II: � 3 ás 18 e 19 ás 22 ho- dimentos havid.os entre alguns ve- Vugilio Aguiar, importante chele
ras, diariamente.com excepção dos readores, relativamente a certos politico da zona de Seridó atirou-o
domingos e feriados:. .

pontos contidos no projeto de or- quando pa.sava em companhia do
Clube dos Funcionanos Pubh- çamento apresentado pelo gover- juiz de direito da comarca e de

cos Civis de Santa Catarina, em nadar municipal. pOIS de �ê-Io por terra acabou de
7 de junho de 1937.

I
A proposito foi instaurado in- matá-lo sob os protestos do ulti-

I, fido!fo !3ittencou�t S.ilveira que�itl) pela Or�em Politica e �o, q�e nada poude fazer para
Fresidente da Diretoria Social desta Capital. Impedir essa cena de selvageria,

Fremlc maior 5:175$000, e multas
•

prernios menores

o
E' A UNICA SOCIEDADE OS SORTEIO QUE DA' AS5IST2\J.

CIA ME'DICA, QUE PUBLICA o RETRA ro E I�ECIB03 O':: SEJS
PRE,\1IADOS E QUE EN [REGA PO.\l rUALMEN rs OS SEU.) PRE \1103.
•

CREDITO �\lJUTUO PREDIAL;

Casino Imperíal
---------------------------

no majestoso prédio do Clube Martinelli

I
EXIBfçÃO, TODAS I\S NOITES, DE FESTEJADAS ARTISTAS, QUE DESLUMBRAM E

ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E CANÇOES

Danças -- Serviço irl enreenstvel de bar e restaurante

Otirne orquestra - Bom Cebarstier

,

E' A POMADA o�IDEAL !

tura TODAS AS FERi
DAS. tanto humanas
como de animais.

NUNCA EXISTIU IGUAL 111

A Farmacia Cruz, de Avaré (São Paulo), curou com a

"Minancora" ulceras que nem o 914 conseguiu curar! ! !
.

D. Carolina Palhares. de Joinville, curou, com um"

SO' LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS I

Tem havido centenas de curas semelhantes! I I

Adotada em muitos Hospitais, Casas de Saúde e

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «POMADA

MINANCORA» nunca existiu a não sêr em suas latinhas ori
ginais, com o emblema simbólico ácima. Recusem imitações I

Exijam a verdadeira «MINANCORA» em sua latinha original,
REPAREM BEM AO COMPRAR!!!

Rua Trajano n.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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===A GAZETA Florianopolis, 12 de Julho de 1937 ==
-----------�--- --------------

Palavras ào rcnôlôoto Zé Americo:
-------------------_.,._-----------------------------

"Dei-lhe um socavanco e espragatei-Ihe as ventas. Ficou sem ação,
do têrmo. Dei-lhe outro cachação. E o sangue espirrou. Era isso que

As piranhas abocanhavam. Um putissi! Cada qual que
tirasse o seu chaboquell" ("A Bagaeeira��� pág. 79)

---------------------------

Comido em Niteroi Deputada Antonieta O SR. ARMANDO SALES iA��:g::�d:.:a. ':::0-
interior do Ceará

de Barros, homenageou os mortos

fazen-
eu

•

queria.

NOSSA VIDA
NITEROI, 12-Realizou-se on

tem aqui um comicio de propa
ganda pró candidatura Armando

Sales, que decorreu em meio do
maior entusiasmo.

de 32
FORTALEZA, 12-0 "Correio

do Ceará" noticia que o depu
tado Felismino Neto, depois de
desligar-se do Partido Progres
sita, iniciou ativa propaganda
da candidatura Armando de Sa
les na zona do Jaguaribe, o maior
nucleo eleitoral do Estado.

Sua adesão importa na vitoria
da candidatura Armando de Sa
les nos municípios de Aracaty,
Passagem, Pedra, Limoeiro, Rus
sas e União.

ANIVERSARIOS

SRA, IVENS ARAUJO
S. PAULO, 11 (Band)-O sr. foram ontem inhumados no cerni

Armando de Sales Oliveira prestou terio S. Paulo.
tocante homenagem á memoria A' tarde, o ex-governador pau
dos voluntarios paulistas morLos lista dirigiu-se áquela necropole,
por ocasião do movimento consti- afim de depositar uma corôa de
tucionalista de 32, cujos despojos flôres em sua tumba.

I Tomou posse
Tomou posse do cargo de diretor

da secretária do Tribunal Regional
de Justiça Eleitoral, o nosso distin
to contcrraneo dr. Manoel da No-
brega,

Aquisição
-, de mil hidrometros

Ora. Josefí"a Flaks Schwedson
MEDICA

ENLACES
Com a senhorinha

Procedente do norte do, país
acha-se entre nós o sr. Cid
Cunha, ativo representante da
Sociedade Comercial Ital-Braz
do Rio de Janeiro, com o ramo

I
comercial de drogas farmaceu

Angelina ticas.

Acha-se enfermo, guardando
o leito, o sr. capitão José Lu

percio Lopes, digno contador da

Delegacia Fiscal.
CID CUNHA

�

II

CAP. LUPERCIO LOPES RIO. l2 - Noticias de Soledade
informam que todo o sul de Minas
Gerais, está empolgado pela candi
datura do sr. Armando de Sales
Olíveíra.

O dr. João Bernardes da Silva.
chefe politico de Sebastião do Pa
raíso. município sulino mineiro. de- Oclarou á imprensa que o sr. Ar

mando de Sales vencerá em toda
aquela região,

agitou popul,ação

Cidade que é Imperativo
de a

CHEGAM UNS

mann.

tinuar o bombardeio!
Está nesta capital o presti

gioso politico liberal em Canoi
nhas sr. deputado Emilio Hitz-

Comité feminino
pró Armando Sales

o POVO nõs Obriga
E nós somos aliados,

Os servtdores do Povo!
PÃO MELHOR NATAL. l2 - Foi constítuido

neste Estado um comíte' Iemínino
composto pelas senhoras de maior
dístíncão de todos os municípios do
Rio Grande do Norte. afím de pu
gnar pela candidatura do sr. Ar
mando de Sales Olíveíra,

são a c�rteza

•
"
ti
�
G

MAIS NUTRITIVO e SEM ACIDEZ -------- � Os nossas preços
RECO��g�O :J.��I�:P��1'ir:��TO DA

II Reunião de :
COLEGIOS, HOSPITAIS, QUARTEIS e o POVO DE TO-

xarqueadores � A· �
,

DO o BRASIL EXIGEM HOJE ESSE PÃO � �,
U de qu� Nao mentirnos, ;,Saboroso e mais saudavel PORTO ALEGRE. l2- Terá 10- e de que não e in b r' u I há rn os �

PROVE-O na certeza de não mais querer outro gar, hoje. ás 20 horas. no Grande a �

I Nas bôas Padarias desta cidade Hotel, em Bage, u na zrande reu- �� 17 CO N S E LH E I P.O M AF R
�

II DEFENDER o ESTOMAGO DOS FERMENTOS níão de xarqueadores, que se- � '" ,
. A 17 �

lU
AZEDOS E' DEVER DE TODOS rá presidida pelo cormel Manoel G �

�----------------------��-----��A�ta�id�e.��������.�·��"j!���.�·�C�.�·��.�-�;.����e�?�·���'��/�<��·.���e�$�����;"�;!���;.�·�.��,�'��.����--,�e�,.�·,�.�-.�.�-��
J?I
III •

vv. 55. ()euem EXIBIR ()e seu puõelro, feito com fermento
fresco setectoncõo

Fleischmann

SOL.UT,A

,..,. ,. .

4 <, ,,,,, �
-

--

FORMIOAVEL. ?. -

,
• _FANTASTICA

-----------------

o PARAIZO
casa

RUA FELIPE
- SCHMIOT, 21

FLORI ANOPOblS

a

gem, estão
liquidação de artigos de inverno. Elegantes, bélos e de linda padrana. I

sendo vendidos, por preços módicos, pela prefer&da
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